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    Jaargang 17 , nummer 4, 18 december 2020 

 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze web-
site: www.bogermanschool.nl of 
download onze nieuwe app. 

 
 
BOGERMANAPP. 
We communiceren momenteel veel 
via onze schoolapp. We willen niet 
dat ouders belangrijke informatie 
missen.  
 
LOCKDOWN 
Wat een raar eind aan dit school-
jaar! Iedereen werd er mee overval-
len. We doen ons best om na de 
kerstvakantie het lesgeven op af-
stand weer op te starten. Houd 
onze website en de schoolapp. 
goed in de gaten. Als er ontwikke-
lingen zijn plaatsen we dat meteen. 
 
OMGAAN MET CORONA-STRESS 
Dat de lockdown stress oplevert 
voor kinderen, jongeren en volwas-
senen is duidelijk. Het vraagt veel 
van ons aanpassings- en inlevings-
vermogen. Er zijn verschillende 
trainingen die kinderen, jongeren 
en volwassenen hierbij kunnen 
ondersteunen. Enkelen kunnen nu 
ook meteen tijdens de kerst ge-
bruikt worden. 
Voor kinderen in groep 1 tot en met 
8 is er een zelfhulp cursus voor 

thuis. Vol met filmpjes, tips en op-
drachten. Om samen met de ouders 
te doen: https://het-beste-uit-jou-
rotterdam.nl/ 
 
OUDERBIJDRAGE 
De ouders die de ouderbijdrage nog 
niet hebben betaald, ontvangen 
direct na de vakantie een herinne-
ring. De ouderbijdrage moet voor 
de schoolreis betaald zijn. 
 

 
 
 
THEATER OP DE BOGERMAN 
Iedere woensdag en vrijdag is thea-
termaker Jamie-Lee van Jeugdthea-
ter Hofplein op de Bogermanschool 
en gaat dan aan de slag met groep 
1 t/m 8. Samen wordt gewerkt met 
teksten, improvisatie, beweging en 
vooral met alle eigen verhalen. Eén 
keer per jaar claimen deze klassen 
de spotlights voor een eindpresen-
tatie waar juffen, meesters en fami-
lie zien wat het talent van Boger-
manschool gedaan en gemaakt 
hebben. Wil jij ook theater maken 
en op dat toneel staan? Of vind je 
één keer in de week theater maken 
te weinig? Dan kun je ook na 
schooltijd meedoen bij Hofplein. 
Meer informatie, gratis meedoen 
aan een proeflessen of aanmelden 
op www.jeugdtheaterhofplein.nl of 
bel 010-243 50 55. Hofplein werkt 
heel veel samen met Jeugdfonds 

Cultuur Rotterdam. Dit fonds be-
taalt de contributie voor kinderen 
en jongeren uit gezinnen waar te 
weinig geld is voor theaterlessen. 
Hoe dit precies werkt vind je op 
www.jeugdfondssportencultuur.nl. 
Op de Bogermanschool kan Maur-
een Kientz je hier ook meer over 
vertellen.  Zodra de Lockdown op-
geheven is gaan we van start! 
 
VAKANTIEACTIVITEITEN 
Onder aan deze nieuwsbrief staan 
allerlei activiteiten die in de buurt 
worden georganiseerd in de kerst-
vakantie. Kijk of er wat voor uw 
kinderen bij zit. 
 
GOEDE KERSTDAGEN & EEN GE-
LUKKIG 2021 
Namens directie en personeel wen-
sen we alle ouders en kinderen fijne 
kerstdagen en een gelukkig Nieuw-
jaar toe. Geniet van de vakantie, 
van gezelligheid met elkaar.  
We weten nog niet wanneer we 
elkaar weer gaan zien, maar blijf 
gezond! 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
Op vrijdag 29 januari 2021 kunt u 
de volgende maandbrief verwach-
ten. 
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Januari 2021 

Vr 1-1-2021 Kerstvakantie 

Za 2-1-2021 Kerstvakantie 

Zo 3-1-2021 Kerstvakantie 

Ma 4-1-2021 Kerstvakantie/ Studiedag 

Di 5-1-2021 Start onderwijs op afstand 

Wo 6-1-2021   

Do 7-1-2021   

Vr 8-1-2021   

Za 9-1-2021   

Zo 10-1-2021   

Ma 11-1-2021   

Di 12-1-2021 Voorstelling groepen 1 en 2 

op school 

Wo 13-1-2021   

Do 14-1-2021   

Vr 15-1-2021   

Za 16-1-2021   

Zo 17-1-2021   

Ma 18-1-2021   

Di 19-1-2021 Fittest voor kleuters 

Wo 20-1-2021   

Do 21-1-2021   

Vr 22-1-2021 Groep 8 is vrij 

Za 23-1-2021   

Zo 24-1-2021   

Ma 25-1-2021   

Di 26-1-2021   

Wo 27-1-2021   

Do 28-1-2021   

Vr 29-1-2021   

Za 30-1-2021   

Zo 31-1-2021   
 

Februari 2021 

M

a 

01-02-21   

Di 02-02-21   

W

o 

03-02-21   

Do 04-02-21   

Vr 05-02-21   

Za 06-02-21   

Zo 07-02-21   

M

a 

08-02-21   

Di 09-02-21   

W

o 

10-02-21   

Do 11-02-21 Adviesgesprekken groep 8. 

Groep 8 vrij. 

Vr 12-02-21   

Za 13-02-21   

Zo 14-02-21   

M

a 

15-02-21   

Di 16-02-21   

W

o 

17-02-21   

Do 18-02-21   

Vr 19-02-21 Voorjaarsvakantie/ Studie-

dag 

Za 20-02-21 Voorjaarsvakantie 

Zo 21-02-21 Voorjaarsvakantie 

M

a 

22-02-21 Voorjaarsvakantie 

Di 23-02-21 Voorjaarsvakantie 

W

o 

24-02-21 Voorjaarsvakantie 

Do 25-02-21 Voorjaarsvakantie 

Vr 26-02-21 Voorjaarsvakantie 

Za 27-02-21 Voorjaarsvakantie 

Zo 28-02-21 Voorjaarsvakantie 
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